AANVRAAG DEELNAME AAN BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN IN 2019
Artikel 1.2.047. Behalve in geval van bijzondere bepalingen, is een organisator vrij in zijn keuze van ploegen en renners die hij
wenst aan te werven voor zijn wedstrijd, zonder rekening te houden met een eventuele nationale bescherming.
De volgende richtlijnen zullen bijgevolg toegepast worden voor wat betreft de deelname van clubs aan buitenlandse
wedstrijden in 2019:
A. Uitnodigingen
1. De uitnodigingen gericht aan Cycling Vlaanderen, F.C.W.B. of aan Belgian Cycling met uitdrukkelijke vermelding van de naam van
de uitgenodigde club(s) zullen automatisch overgemaakt worden aan de betrokken club. Een kopie van de uitnodiging moet in ieder
geval verstuurd worden naar de Sporttechnische Commissie (STC) van Belgian Cycling.
2. De uitnodigingen waarop de naam van de uitgenodigde club niet vermeld werd, zullen het voorwerp uitmaken van een oproep tot
kandidaatstelling in de Nieuwsbrief van Cycling Vlaanderen en op de FCWB-site www.federationcyclistewalloniebruxelles.be.
3. De STC zal eventueel de club aanduiden die de federatie in het buitenland zal vertegenwoordigen in functie van de uitnodigingen
vermeld in punt 2.
B. Toelatingen voor deelname aan interclubwedstrijden in het buitenland
Aanvragen tot deelname aan een buitenlandse interclubwedstrijd moeten ten laatste 6 weken vooraf toekomen bij de STC die hierop
een positieve of negatieve beslissing zal meedelen. Alvorens het definitieve toelatingsformulier wordt verstuurd dient de club vooraf
in regel te zijn met de bijdrage tot het solidariteitsfonds, een kopie van de uitnodiging van de organisator op te sturen naar de STC
en de wedstrijdbijdrage voor de deelnemende renners (10 € per wedstrijd + 5 € x aantal renners x aantal wedstrijddagen) te storten
op het rekeningnummer van Belgian Cycling (IBAN-code: BE33 1096 1012 1046 - BIC-code: CTBKBEBX) met vermelding van het
refertenummer toegekend bij de voorlopige toelating.
Voor het opstellen van het definitieve toelatingsformulier moeten eveneens de namen van de renners en de plaatsvervangers
bekend zijn. Artikel 1.2.051 van het UCI-reglement bepaalt immers dat voor de wegwedstrijden de clubs, respectievelijk de renners,
alleen mogen deelnemen indien zij in het bezit zijn van een schriftelijke toelating van de nationale federatie (uitgezonderd de clubs
die behoren tot dezelfde federatie als de organisator van de wedstrijd). Deze toelating moet ook de geldigheidsduur en de namen
van de betrokken renners bevatten.
De resultaten van de wedstrijd moeten uiterlijk binnen de 2 weken na het wedstrijdeinde verzonden worden naar de STC. Clubs die
zich niet aan deze regels houden kunnen hiervoor een sanctie oplopen volgens de geldende reglementering.
C. Aanvragen voor deelname aan individuele buitenlandse wedstrijden
Aanvragen voor deelname aan individuele buitenlandse wedstrijden worden gericht aan de bevoegde personen van de vleugel
waartoe de renner behoort. MTB & BMX-wedstrijden in het buitenland worden steeds aanzien als individuele buitenlandse
wedstrijden. Renners die deel uitmaken van een UCI MTB Team dienen geen toelating aan te vragen.
AANVRAAG TOT DEELNAME AAN EEN BUITENLANDSE INTERCLUBWEDSTRIJD OP DE WEG - 2019
Ondergetekende: ____________________________________________________________________
(naam-voornaam),
voorzitter / secretaris (schrappen wat niet past) van de club:
Naam: _________________________________________________________________ Stamnummer: ______________
E-mail: _________________________________________________________________
doet zijn aanvraag tot deelname aan navolgende buitenlandse interclubwedstrijd:
_______________________________________________________________________________ (benaming wedstrijd),
_______________________________________________________________________________ (categorie)
_______________________________________________________________________________ (land)
die plaatsvindt op/van:

____ / ____ / 2019 tot ____ / ____ /2019,

Datum van de aanvraag:

____ / ____ / 2019
Handtekening,

__________________________

Stempel club,
__________________________

Terugsturen aan Belgian Cycling, Sporttechnische Commissie, Globelaan 49, 1190 Brussel – Fax: 02/343 12 56 – E-mail:
admin.sport@belgiancycling.be.
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